
Ordförande har ordet!
Julen står för dörren och det finns 
det massvis av härliga julmarknader 
att besöka runt om i hela Halland.

Jag uppmanar alla att inte bara insupa den 
juliga stämningen utan även köpa med sig 
smått och gott från dessa marknader så 
intresset hos både arrangörer, hantverkare 
och andra försäljare hålls uppe så det blir 
julmarknad i bygden även till nästa år!

Vi lever i en oviss tid och det har aldrig 
känts mer nödvändigt än nu att se sig om 
i sin närhet och förvissa sig om att alla har 
det bra.

Jag tänker på att samhällsföreningar och ut-
vecklingsgrupper har ett viktigt uppdrag att 
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hALLAND
fylla, genom att skapa tillfällen eller platser 
för människor i bygden att mötas.

I inledningen av nästa år bjuder vi i Hela 
Sverige Halland in till en planeringskon-
ferens på Katrinebergs Folkhögskola där 
vi kommer ge medverkande möjlighet att 
påverka vårt arbete på längre sikt; Vad be-
höver Hallands utvecklingsgrupper av oss 
som länsorganisation? Vilka projekt kan 
vi tillsammans utveckla för att stärka våra 
organisationer och/eller människor som 
bor och verkar på Hallands landsbygd?

Varmt välkomna till planeringskonferen-
sen den 28 januari, specifik inbjudan hittas 
i bladet. Ta hand om dig tills vi ses!

Susanne Thorsson

God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År!

styrelsen presenteras.
Sista sidan.
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Grattis!Grattis!
upplyst i Rolfstorp 1

På Allahelgonsdagens kväll tände vi 100 marschaller i vår Ekpark. Mycket uppskattat!
Mvh Annette Nilsson/Vi i Rolfstorp

Några av våra marschaller. 
Mer Rolfstorp sidan 10.

sidan 4.

Årsmöte.
16 mars kl. 18.30 i Sibbarp

Inbjudan.
Planeringskonferens 

28 januari i Vessigebro
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VARMT 

VÄLKOMMEN!

Kallelse till 

Årsmöte
torsdag 16 mars kl. 18.30

i Sibbarps bygdegård
* Smörgåstårta, kaffe och kaka

* Årsmötesförhandlingar

Önskas specialkost, kontakta 
ordf. Susanne Thorsson.

Tema: Tillit går åt båda hållen!

Susanne Thorsson och Elisabeth Otterdahl 
från vår arbetsgrupp för länsfrågor med-
verkade på kvällens träff. Lars Trägårdh 
presenterade forskning kring tillit och ”det 
nordiska guldet” som det kallas, eftersom 
vi har mest tillit till staten samt individens 
oberoende bland europeiska länder.

Sven-Anders och Susanne från styrelsen 
medverkar på Ordförandeträff  med Hela 
Sverige ska leva.
– Samtal med vår representant i riksstyrelsen 
Helena Dahlström bördig från Skaraborg
– Workshop kring MS365
– och mycket mer

på Ordförandeträff med Hela Sverige Ska Leva 

  Efter workshop, slutsatstorg och annat 
insåg vi att vår logga inte var med bland 
de organisationer som skrivit under, så det 
gjordes på studs av Susanne, så vi blir en 
given landsbygdsaktör även i det samman-
hanget.

Elisabeth Otterdahl 

Samverkanskonferensen 2022 med Den Halländska Överenskommelsen. 

Innan kvällsmaten gav vi oss ut på julskylt-
ningspromenad runt NK
I morgon blir det Höstmöte där även Linn 
Persson ansluter.

Susanne Thorsson
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Här kommer en uppdatering av 
projektet Okome Ekoby, som drivs 
av Okome Köinge Svartrå Bygdeut-
vecklingsråd och finansieras genom 
Lokalt Ledd Utveckling Halland och 
den Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling.

Vi kom i gång ordentligt under våren 2022 
och hade två stormöten i Okome bygde-
gård under april månad. Vid dessa träffar 
samlades förslag och idéer in från bygdens 
folk till det visionsdokument som projekt-
gruppen arbetat med sedan dess. 

Projektgruppen består av Helena Lindqvist, 
Karin Torstensson, Helena Johansson, 
Robert Thörnqvist, Susanne Thorsson samt 
John Helmfridsson (från Mölnlycke) som är 
hjälper till med processledningen. I somras 
jobbade vi fram att vi numera heter Okome 
Bygdemenskaper, detta eftersom marken vi 
vill utveckla nya bostäder på är grupperad i 
kluster om åtta till tolv tomter per kluster.

Dessutom frågade vi oss vad en ekoby är 
och om det är just i det facket vi ville bli 
placerade? Ytterligare en dimension är att 
vi hoppas fastigheten på Okome Backagård 
1:19 blir en av många bygemenskaper i hela 
vår Okome-, Köinge- och Svartråbygd!

Under hösten har vi bland annat spelat in 
en film samt fotat och nu arbetas det fram 
en logga. 

I början av nästa år kommer vi bjuda in till 
ett nytt stormöte där vi kommer presen-
tera visionsdokumentet samt informera er 
lokalbor om fortsatt utveckling i projektet. 
Vill ni inte missa det är en idé att följa vår 
Facebooksida; Okome Bygemenskaper! 

Har ni frågor eller funderingar kring projek-
tet är ni välkomna att höra av er till någon i 
projektgruppen eller undertecknad!

Susanne Thorsson, lokal projektledare
072-522 33 73, susanne.matgladje@gmail.com

Okome BygDegemenskaper

Nu är torget smyckat i Ätran. 
Glad advent önskar samhällsför-
eningen. Foto: Rebecca Lorentzon

fint på torget i ätran
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Sibbarp-Dagsås Föreningsråd är en paraply-
förening för alla föreningar i bygden.
Hemsida: www.sibbarpdagsas.se
Facebook; ”Vi som bor i Sibbarp och Dags-
ås i Halland”.
Följande föreningar ingår: Bygdegårds-
föreningen, Sibbarps LRF, Dagsås byalag, 
Sibbarps 4H-klubb, hembygdsföreningen, 
Pensionärsföreningen, SiDnet (Fiberfören-
ingen), Sibbarps GoiF (bordtennisförening)

Föreningen har en aktiv verksamhet:
* Den 27 augusti 2022 arrangerade de 
Sibbarpsfestivalen. Där ordnade man 
Bonnakampen med olika tävlingar, politi-
kerdebatt, 4H presenterade sin Matresevagn 
och ungdomarna sålde från sina 4H-företag 
m.m. Alla samlades till en fest i bygdegården 
på kvällen.
* Den 14 augusti 2022 ordnades en musik- 
och allsångskväll i bygden.
* Föreningen har tillsammans med Varbergs 
kommun genomfört en Ortsutvecklingsstra-
tegi, där invånarna har fått tycka till om ut-
vecklingen av bygden. Strategin har antagits 
av kommunfullmäktige i Varberg.

* Det har varit stort engagemang för 
utbyggnad av förskolan i Sibbarp, eftersom 
inte alla barn i bygden får plats i nuvarande 
byggnad.
* Skolan är en F6-skola och för att fylla alla 
årskurser är det viktigt för bygden att alla 

barn får plats på förskolan i Sibbarp. Många 
unga familjer har engagerat sig i frågan.
* Föreningen har gjort en film om byg-
den där man bl. a marknadsför tomter för 
byggnation.
* Föreningen ger ut tidningen ”SiDan” 4 
gånger/år.

Det har genomförts ett stort antal Leader-
projekt i bygden:
– En äventyrsskog, där skolan kan ha utom-
huslektioner och som även besökts av när-
liggande skolor samt blivit en rekreations-
plats för både bygdens folk och turister.
– Smaka på Tvååker, där Sibbarp ingår är ett 
samarbete mellan olika entreprenörer i byg-
den, som har gemensamma marknadshelger 
en gång på våren och en gång på hösten.
– Inköp av datorer och kurser i datorkun-
skap i bygdegården.
– Man har byggt marknadsstånd för att 
använda vid 4H-företagens försäljningstill-
fällen.

Det finns en stark ungdomsverksamhet i 
bygden genom Sibbarps 4H med ett 30-tal
ungdomar engagerade vilket är en av de 
stabilaste klubb-verksamheterna i både Hal-
lands 4H och Riksförbundet Sveriges 4H, 
som drivs av ungdomarna själva.

Föreningen har ett gott samarbete med 
Länsavdelningen genom att Katarina Sund-
vall från Sibbarp sitter med i länets styrelse. 
Anneli Skyggesson och Katarina Sundvall 
är också med i Varbergs Landsbygdsråds 
styrelse, som jobbar för gemensamma 
landsbygdsfrågor i Varbergs kommun.
Sammanfattningsvis är Sibbarp-Dagsås 
Föreningsråd en mycket aktiv förening med 
många engagerade landsbygdsbor, som alla 
jobbar aktivt för att Sibbarp och Dagsås ska 
vara en attraktiv bygd att bo och verka i!

För Hela Sverige ska leva Halland
Elisabeth Otterdahl och Susanne Thorsson

Grattis!Grattis!
Sibbarp-Dagsåsföreningsråd utsågs till Årets 
utvecklingsgrupp för 2022 och hyllas på årsmötet 
för Hela Sverige ska leva Halland den 16 mars 
2023. Foto från hemsidan sibbarpdagsas.se.

Alla 4H-företagarna i Sibbarps 4H 
från i söndags när de hade julavslutning.

Sibbarpsfestivalens planeringsgrupp. Foto 
från Sibbarpsfestivalens sida på Facebook.
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Ansök om att bli Årets utvecklingsgrupp
Varje år utser Hela Sverige ska leva 
Halland årets lokala utvecklingsgrupp i 
Halland. Byalag, föreningar eller andra 
sammanslutningar, som är medlemmar i 
Hela Sverige ska leva Halland har möjlig-
het att söka om titeln. Prissumman är 
5 000 kronor. Ansökan bör innehålla:
* En beskrivning över något eller några 
områden som föreningen arbetat med 

VILL DU nominera 2023 års utvecklingsgrupp?
under senaste verksamhetsåret.
* Vad har varit utvecklande i ert område?
* Vad har ökat bygdens attraktionskraft?
Ansökan ska ha inkommit senast den 1 
november 2023 och skickas till ordförande 
Susanne Thorsson, susanne.matgladje@
gmail.com 

Lycka till!
/styrelsen

tidningsmakare 
i halland – se hit!
Hela Sverige ska leva Halland tänker, 
tillsammans med tidningen Inlandsbladet, 
arrangera ett seminarium och en inspi-
rationskväll för lokala tidningar i våra 
halländska bygder.
För tio år sedan gjordes en liknande träff. 
Deltagarna presenterade sina tidningar och 
då höll Hallands Nyheters journalist Eva 
Bergengren en föreläsning, anpassad för 
halländska lokala tidningsutgivare. 

Intresserad?
Känner du till en lokal tidning eller lokalt 
nyhetsblad, som utkommer i din bygd? 
Meddela undertecknad denna tidning!
  Vi hoppas att det finns många tidnings-
makare i Halland som vill förkovra sig och 
träffa andra utgivare. Ni får gärna höra av 
er till undertecknad redan nu. Kanske har 
ni dessutom tips på en bra föreläsare?

Sara Ljungström, redaktör för Inlandsbladet
ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

Nominera 
din egen eller någon 

annan förening.

Vår höstträff  med tema enskilda 
avlopp hölls på Björkängs Vägkrog 
lördagen den 15 oktober.
Medverkade gjorde Roland Ekstrand, 
författare till boken Enskilda avlopp och 
kommunernas myndighetsutövning, Sören 
Ljungek från Alnarp Cleanwater samt Patrik 
Ellis från Kingspan
  Förmiddagen bjöd på både skräckexem-
pel av myndighetsutövning samt kunskap 
och förslag på lösningar för landsbygdsbor 
gällande reningsverk för enskilda avlopp.

Elisabeth Otterdahl

Dagens föredragshållare Roland Ek-
strand, Sören Ljungek och Patrik Ellis. 

Mötet samlade knappt tjugo deltagare 
från söder nästan hela vägen till norr.

höstträff om enskilda avlopp.höstträff om enskilda avlopp.

Intervjupersoner sökes för kandidatuppsats
Hej!
Jag heter Emma Sjölander och arbetar med min kandidatuppsats i humanekologi vid 
Göteborgs universitet. Jag ska skriva om människor som bor i landsbygder och som helt 
eller delvis har ett levnadssätt som baseras på regenerativa praktiker, vilket exempelvis kan 
vara permakultur, återbruk, självhushållning eller genom andra aktiviteter som grundar sig 
i tankar om cirkuläritet och hållbarhet. Därför söker jag personer som skulle kunna berätta 
om sina kunskaper och erfarenheter i en intervju!

Det hade varit till jättestor hjälp om ni kunde tipsa era medlemmar om detta genom att 
dela ett inlägg på Facebook eller på annat sätt sprida informationen. Tack på förhand!

Allt gott, Emma Sjölander, gussjoemx@student.gu.se
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Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

GRÖTFEST
Med skinksmörgås, kaffe och kaka
i Ordenshuset 14 januari kl. 13.00

Anmälan till Jan, 073-080 35 91 
senast 7 januari.

Välkomna!
Göstorps trivselförening

Årsmöte 
för Fjärås Hembygdsgille 

tisdagen den 21 februari kl.18.30 
i Gödestadsgården.

Vårens program blir färdigt i januari.
Vänligen

Margareta Eriksson 
Fjärås Hembygdsgille

«

««
«

«
«

«

«

««

« «««

«

Julmys 
i Fegens 

bygdegård 

söndag 4 december
kl. 14–16

* Tipspromenad   * Fika   

* Lotterier   *  Fiskdamm
* Dans kring granen med tomten, 

som delar ut gottepåsar 
till alla snälla barn. 

V Ä L K O M N A !
    

Fegens samhällsförening

«

« ««

«

«
«

««
«

Jultipspromenad med korvgrillning 
söndag 18 december
Start på ängen kl. 13–14. 
Välkomna att delta i vår traditio-
nella tipspromenad. Vid målgång bjuder 
vi på nygrillad korv till alla som deltagit i 
promenaden. Jultipspromenad för både 
barn och vuxna, promenaden är anpassad 
tillbåde barnvagn och rullstolar. Barnen 
har egna tipsfrågor. Pris: 20 kr/vuxen och 
10 kr/barn. 
Arrangör: Badortsföreningen 



För första gången har Kungsbacka-
galan gått av stapeln med pris-
utdelningar och ceremonier. 
Det blev en extra festlig kväll på 
Kungsbacka teater.

En av pristagarna var Hela Sverige ska 
leva Hallands förra ordförande, Rose-
Marie Eriksson. Hon blev utsedd som 
Årets eldsjäl, ett pris som vi glatt in-
stämmer i!

Motivering Årets eldsjäl
Med ett oöverträffat engagemang för 
Kungsbackas historia. I ur och skur står 
hon med fötterna i myllan, outtröttligen vår-
dandes vårt gemensamma kulturarv i olika 
utgrävningar, årliga utflykter och medel-
tidsdagar. Hon förvaltar inte bara Hunehals 
Borg – hon utvecklar den in i framtiden.
Kungsbacka 2022-09-17

Stort engagemang
Till priset Årets eldsjäl kan personer nomi-
neras som har gjort ett extraordinärt och 
betydelsefullt arbete inom den ideella 

rose-marie utsedd till årets eldsjäl

sektorn i Kungsbacka kommun. Vi skri-
ver under på att Rose-Marie Eriksson var 
bästa valet för denna storslagna premiär för 
Kungsbackagalan! Stort grattis!

Sara Ljungström

Rose-Marie Eriksson med välförtjänt diplom.

Del av uppslaget i Kungsbacka-Posten.

7
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Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

Det blev en fantastiskt lyckad jul-
marknad i Knäred. Nytt för i år var 
att föreningen valde att ha julmark-
naden på torget. 

Vi satte upp tält runt kastanjeträdet till våra 
utställare. Fiskdammen fick elever i klass 8 
ansvar för. Tomten var på plats i släden och  
bjöd barnen på julgodis efter att de lämnat 
önskelista. I tomtens gran hängde juldekora-
tioner från klass 1 i Knäredsskolan. Tack till 
alla duktiga konstnärer!
  På Smedjebacken fanns också utställare 
och kaffe med dopp fanns för de som ville.
Butiker i byn hade öppet för dagen.
  TACK TILL ALLA som kom och be-
sökte oss. Det blev en fin Julmarknad med 
härlig julstämning samt ett stort tack till alla 
som hjälpt till och fixa inför dagen.

Knäreds samhällsförening
Ordf. Inga-Lill Cederberg

Julmarknad i Knäred första Advent. 



Det är full aktivitet i 
Norr om Varberg.

Det är julöppet hos flera av 
Norr om Varbergs medlemmar 

lördag 17 december kl. 10-14
för sistaminutenjulklappar.

Läs mer om vilka på vår nya hemsida 
norromvarberg.se eller facebook 
facebook.com/NorrOmVarberg

Varmt välkomna!
Ordförande

Helén Andersson
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Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

    
   G

åvan som räcker ett helt år!Julklappstips
Ge bort en prenumeration på 

Inlandsbladet!
Papperstidning: 400 kr. Digital: 150 kr. 

Kontakta Vivianne Grubb, 070-524 64 56 
eller vivianne.grubb@gmail.com

Rimstugan erbjuder
  Längtar du till Melbourne eller till Manilla?
  Passköer är långa och flygen kan stå stilla.
  Låt världen då i stället komma till din villa
  från det stora till det lilla, bara ligga stilla.



VÄLKOMMEN TILL 
HYLTE HEMBYGDSFÖRENINGS AKTIVITETER 2022 

 
         Servering vid samtliga tillfällen utom torpvandringar  

                Med reservation för ändringar eller tillägg i programmet. Med hänsyn till Coronalägets restriktioner kan programpunkter ändras eller ställas in!  
  

Hylte hembygdsförening bildades 6 juli 1925.
     

Onsdag 16 mars kl. 18.30   
Årsmötet hålls i Hörsalen vid Biblioteket i Hyltebruk. Kan ändras p g a 
restriktionerna.  Årsmötesförhandlingar, fika och underhållning. 
 
Torsdag 21 april från kl. 16.00   
Vårstädning på Lindekullen. Nu skall parken bli fin och löven räfsas bort. 
Brasan skall byggas med mera. Välkommen att hjälpa till. Vi bjuder på fika. 
Anslut efterhand! 
 
Lördag 30 april Valborgsmässoafton kl. 20.00   
Vårtal, vårsånger, vårmelodier, brasa och fyrverkeri. Musikkåren Lyran och 
”Församlingens samlade körer” deltar. Medarrangör: Lions Hyltebruk.   
 
Onsdag 4 maj från kl. 16.00   
Parkröjning och stugstädning på Lindekullen. Välkommen att hjälpa till. Det 
finns tid för fika och att umgås med varandra. Anslut efterhand! 
  
Söndag 8 maj kl. 14.00    
Gårds- och torpvandring. Samling på Lindekullen. Ta med egen kaffekorg.   
 
Barn/Unga: I samarbete med Biblioteket Hyltebruk kan 
utomhusarrangemang kopplade mot barn och unga komma att 
genomföras på Lindekullen. Tider och aktiviteter vår/höst kommer.   
 
Måndag 6 juni Sveriges nationaldag kl. 14.00 
Högtidstal och flaggutdelning. Musikkåren Lyran underhåller. 
Musikunderhållning av lokala talanger. Nya svenska medborgare 
uppvaktas.  
 
Onsdag 8 juni kl. 18.00   
Husförhör på Lindekullen under ledning av Björn Berggren.   
 
Lördag 25 juni Midsommarafton kl. 9.00 samling för att klä och resa 
stången. Festligheterna börjar kl.14.00 med lekar och dans. Pia, Johan 
och Roger, fiolspelare Jörgen och dansledare Susann Larson deltar.       
  

 
Onsdag 3 augusti kl. 19.00 
Allsångskväll ett på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Söndag 7 augusti kl. 15.00                
Friluftsgudstjänst med kaffe efteråt.   
 
Onsdag 10 augusti kl. 19.00  
Allsångskväll två på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Onsdag 17 augusti kl. 19.00    
Allsångskväll tre på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Lördag 10 september kl. 09.00 

Höststädning på Lindekullen. Vi bjuder på fika. 
 
Söndag 18 september kl. 14.00  
Gårds- och torpvandring. Samling på Lindekullen. Ta med egen kaffekorg.  
 
Onsdag 9 november kl. 19.00   
Berättarkväll i Hörsalen vid Biblioteket.        
 
Onsdag 8 februari 2023 kl. 19.00 

Filmkväll eller berättarkväll i Hörsalen vid Biblioteket.     
 
2022 Datum kommer   
Renoveringsdag. Renovering av gamla byggnader. 
 
2022 Datum kommer. 
Föreningsdag i samarbete med SISU o föreningar i Hylte kommun. 
 
Till detta årsprogram tillkommer bokade besök mm. 
För mer info – se vår hemsida och Facebook.  

 
Bli medlem i Hylte Hembygdsförening! 
Kontakta: Bo Westman, tfn 0730-21 90 50, 
bossebus213@hotmail.com 
Ann-Louise Carlsson, tfn 0708-38 82 26. 
Medlemsavgift 150 kr/år sätts enklast in på pg 29 38 75-1 eller  
Swish nr 123 226 83 32 och ange ert namn. 
Tidningen ”I Halland” ingår i medlemspriset. 
 
Välkommen på studiebesök i vår hembygdspark!  
Lindekullen är öppen året om. Informationstavlor, grillplats och 
sittbänkar finns.  
För studiebesök: kontakta Bo Westman. 
 
Kultur och historia i bygden 
Hemsidan: http://www.hembygd.se/hylte  
Facebook: Hylte Hembygdsförening  
                  Så minns vi Hyltebruk från förr 
 
Vi genomför våra aktiviteter med stöd av 
Studieförbundet Vuxenskolan och Hylte kommun. 
 
Information för aktiviteter hittar du under 
Föreningsaktuellt i Hallandsposten och på föreningens sociala 
medier. 
 
Vår styrelse 
Ordförande:        Bo Westman  
Vice ordförande: Magnus Åman  
Sekreterare:       Ann-Louise Carlsson  
Kassör:         Kjell Larson 
Styrelseledamöter: Ingemar Lund, Bertil Lorentzson, Ola Svensson 
och Jahn Stenström och en vakant plats. Suppleanter: Martin 
Söderberg, Åke Lindkvist, Bo Karlsson, Anna Hallgren och Björn 
Liljequist. 

                      
    

 
Hylte  

Hembygdsförening 
 

 
    Allsångskväll på Lindekullen 

 
     Program för 2022 
 
   Välkommen till våra aktiviteter!            

 

 
Bli medlem i Hylte Hembygdsförening! 
Kontakta: Bo Westman, tfn 0730-21 90 50, 
bossebus213@hotmail.com 
Ann-Louise Carlsson, tfn 0708-38 82 26. 
Medlemsavgift 150 kr/år sätts enklast in på pg 29 38 75-1 eller  
Swish nr 123 226 83 32 och ange ert namn. 
Tidningen ”I Halland” ingår i medlemspriset. 
 
Välkommen på studiebesök i vår hembygdspark!  
Lindekullen är öppen året om. Informationstavlor, grillplats och 
sittbänkar finns.  
För studiebesök: kontakta Bo Westman. 
 
Kultur och historia i bygden 
Hemsidan: http://www.hembygd.se/hylte  
Facebook: Hylte Hembygdsförening  
                  Så minns vi Hyltebruk från förr 
 
Vi genomför våra aktiviteter med stöd av 
Studieförbundet Vuxenskolan och Hylte kommun. 
 
Information för aktiviteter hittar du under 
Föreningsaktuellt i Hallandsposten och på föreningens sociala 
medier. 
 
Vår styrelse 
Ordförande:        Bo Westman  
Vice ordförande: Magnus Åman  
Sekreterare:       Ann-Louise Carlsson  
Kassör:         Kjell Larson 
Styrelseledamöter: Ingemar Lund, Bertil Lorentzson, Ola Svensson 
och Jahn Stenström och en vakant plats. Suppleanter: Martin 
Söderberg, Åke Lindkvist, Bo Karlsson, Anna Hallgren och Björn 
Liljequist. 

                      
    

 
Hylte  

Hembygdsförening 
 

 
    Allsångskväll på Lindekullen 

 
     Program för 2022 
 
   Välkommen till våra aktiviteter!            

 

Program
Välkommen till våra aktiviteter!

Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

* Tipspromenad, barnvagnsvänlig och 
kuperad.
* Lotterier         * Chokladhjul 
* Knallarna säljer bröd, ostkakor, 
honung, grantomtar, textil- och trä-
hantverk. Det finns också loppis-
lotteri. Det finns plats till fler, hör av 
dig senast 5 december till Carola 
Andersson, 070-639 01 36.

Gunnarps tomtepromenad

Julklappstips från föreningen
Försäljning av böckerna Gunnarps marknad, 
Hallandsbygd 2022–2023 och Skolboken. 
Vi säljer även minneskalendern och våra brickor.
Föreningen bjuder på glögg, korv och överraskning!

Alla välkomna!
Gunnarps hembygdsförening & Ätrans samhällsförening

söndag 11 december kl. 13–15, Sjöviken

upplyst i Rolfstorp 2
Nytt hos oss är att vi fått en julflaggstångsbelysning av 

Varbergs Energi, som vi satte i vår Ekpark. Vi är nöjda med 
att slippa leta gran och det blev mycket omtyckt i vår by.

Mvh Annette Nilsson/Vi i Rolfstorp
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Ekodagar i Skånes, Jönköpings
och Västra Götalands län
I år blir det inte någon ekodag den 23 september för
lantbrukare i Halland. Men du är välkommen att delta
vid våra närliggande läns aktiviteter.

Möt ekomarknaden!, Wanås Gods i Knislinge

En dag om ekomjölkens framtid, Bratteborgs Gård i Vaggeryd

Kurs i produktion av ekologiskt utsäde, Gröna klustret i Nuntorp

Bete på vintern och i skog
Måndag 17 oktober 12.30–16.30, Köinge
bygdegård Falkenberg 
Vi besöker en gård i Tormorup där
nötkreatur hålls ute året om och bete
kombineras med skogsbruk. 
Erika Geijer, nöthälsoveterinär som arbetar
med utegångsdjur på Gård & Djurhälsan, är
med digitalt. 

Mer info i nästa nyhetsbrev men du kan anmäla intresse redan nu.

Kontakt: Susanne Åhrén 010-224 33 76

Laga mat under bar himmel
Observera att sista anmälningsdatum är 18 september

Torsdag 22 september 10.00-15.00, Vättlefjälls
Naturreservat i Göteborg. 

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hallands landsbygd
Nyhetsbrev 15 september 2022

Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din mobil eller läsplatta?
Om du öppnar ditt nyhetsbrev på webben istället kommer det att se normalt ut i din mobil
eller läsplatta. Välj Webbversion längst uppe i brevet.

Lär dig ta bättre bilder
Torsdag 6 oktober 9.00-16.30, Björkängs
vägkrog i Himle 
Nu mer än någonsin tidigare är det dags att
marknadsföra sig via nätet! På den här
träffen lär du dig att ta bättre bilder och göra
kortare filmer med din mobil eller kamera för
bättre marknadsföring. Sista anmälningsdag
30 september. 
Anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Mia Karlsvärd 070-828 42 27

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Lilla Böslid demodagar
Onsdag-torsdag 21-22 september 10.00-
18.00, Lilla Böslid i Halmstad. 
Hur kan du som lantbrukare bli mer lönsam
och effektiv genom ny teknik? Inspireras av
experter på Lilla Böslid demodagar.

Läs mer och anmäl dig på Hushållningssällskapets hemsida

Vad händer med skogen?
Onsdag 7 december 9.00-12.00 på Säröhus i Kungsbacka 
och digitalt.

Hallands regionala skogsprogram bjuder in till en intressant för-
middag om skogen i Halland och Sverige – nuläge och framtid. Det 
finns möjlighet att delta både digitalt och på plats.
Anmäl dig senast 30 november!
Kontakt: Annica Lindén, 010-224 32 92
Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida.

Foto och Film
Måndag 23 januari, 8.30-16.00 
på Gullbrannagården i Eldsberga.
Måndag 30 januari, 8.30-16.00 
på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

En bra bild säger mer än tusen ord. Med en bra och inbjudande 
bild kan du sälja mera. På kurserna får du tips om olika funktioner 
hos mobilkameran samt hur du tar en bra bild. Välj om du vill delta 
på plats eller digitalt. Anmäl dig senast en vecka innan kursen.

Anmäl dig till Ingvor Johansson, 010-224 33 93 eller 
Mia Karlsvärd, 070-828 42 27.

Hallands landsbygd
Nyhetsbrev 25 november 2022

Starta Livsmedelsföretag - digital kurs
Torsdag 2 februari 9.30-13.00, digitalt via Skype

Kursen är allmän och ger dig grundläggande information om vad 
du behöver tänka på innan du startar ett företag som hanterar 
livsmedel. Den som leder kursen är Johanna Eriksson från Länssty-
relsen i Västra Götalands län.
Om du vill kan du komma till Länsstyrelsen i Halmstad och delta 
via länk.

Anmäl dig senast 26 januari till Ingvor Johansson 010-224 33 93

Kurser på gång!
Väntar du på möjlighet att gå kurs i HACCP eller 
grundläggande livsmedelshygien så kommer det snart 
att finnas möjlighet till det.

Kontakta Ingvor Johansson, 010-224 33 93 om du har frågor.
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Inbjudan.
Planeringskonferens 28 januari 2023

Katrinebergs folkhögskola kl. 9.00–13.00

Medlemmar från Hallands utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar inbjuds till planeringskonferens för 
Hela Sverige ska Leva Halland.

Program för Planeringskonferensen

09.00            Mingel och registrering med kaffe och fralla

09.30 Välkomna och presentation av närvarande (Susanne Thorsson, ordförande Hela Sverige ska leva Hal-
land)

09.40 Vessigebro samhällsförening presenterar sin förening. Samhällsföreningen har fått ett stimulerings-
 bidrag på 3 000 kr från Hela Sverige ska Leva Halland för sitt ungdomsevent i somras. 

10.00 Workshop. Vilka frågor bör Hela Sverige ska Leva Halland driva under 2023–2024?

11.00            Återsamling, redovisning och diskussion.

12.00            Lunch, Hela Sverige ska Leva Halland bjuder.

 Under eftermiddagen har styrelsen för Hela Sverige ska Leva Halland genomgång av verksamhets-
 planen och ett styrelsemöte.

Anmälan till konferensen senast 22 januari 2023 till 
Lars Lindström, lindstrom.larseman@gmail.com, 070-331 10 50
Susanne Thorsson, susanne.matgladje@gmail.com, 072-522 33 73 

Konferensen är kostnadsfri.

Välkomna hälsar styrelsen för Hela Sverige ska Leva Halland
www.helasverige.se/halland
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Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

     Välkomna 
på 

Tomtepromenad 
Hos Cecilia och Anders i Toarp, 

Valinge 
Söndagen den 18/12 
Start kl. 12.00-14.00 
 
Tomte på rundan, godis till barnen 
Glögg och pepparkaka! 
Lämna önskelistan till 
Tomten! 
 
Familj, släkt och  
vänner är välkomna! 
Hälsningar Valinge IF 

 
Bingolotter till Uppesittarkvällen!  
 
Försäljning av hantverk från bygden och 
Valingealmanackan! 



styrelsen
presenteras

Text och bild: 
Elisabeth Otterdahl

Katarina Sundvall från Sibbarp har 
många järn i elden och är nu inne på sitt 
tredje år i Hela Hallands styrelse. Katarina 
brinner för landsbygdsfrågor och är enga-
gerad i föreningar i Sibbarp, politiskt och i 
Varbergs Landsbygdsråd!

Nya krafter har vi i år fått in i Hela Sverige 
Hallands styrelse, så här kommer de:
Emma Svensson är uppvuxen i Varberg, 
men bor nu på en mjölkgård i Morup, 
där hon tillsammans med en granne tänker 
öppna gårdsbutik och driver ett projekt med 
ekologiska dahliaknölar och andra snitt-
blommor. Emma är växtodlingsansvarig på 
Munkagårdsgymnasiet och har tidigare suttit 
med i LRF. Välkommen till Hela Sverige ska 
leva Halland.

Under ett antal år har Karin Larsson, 
Väröbacka varit med i styrelsen som re-
presentant från LRF! Karin är ordförande i 
Värö-Åsklosters LRF-avdelning och är med 
i LRF:s kommungrupp i Varberg. Karin är 
intresserad av hästverksamhet och trav!

Ännu en ny deltagare i vår styrelse är 
Oskar Gybäck 25 år från Hjälms-
ryd, Simlångsdalen. Han är intresserad 
av föreningsliv och engagerad i Frilufts-
främjandet och i Mahults bygdegård, men 
även att brygga öl i Breareds Brewery är ett 
stort intresse! Välkommen i Hela Hallands 
styrelse Oskar! 

Nykomling i Hela Sverige ska leva Hallands 
styrelse är även Evy Johansson från 
Kinnared, som representerar hem-
bygdsrörelsen i Halland. Evy är förutom 
sitt engagemang i hembygdsföreningen i 
Kinnared och Hyltekretsen även engagerad 
i arbetsgruppen för HNJ-banan, järnvägen 
mellan Halmstad och Nässjö! Evy är kul-
turellt intresserad, spelar fiol och gitarr och 
är sufflös vid teaterföreställningar som ex.  
Vem älskar Yngve Frej. Välkommen Evy! 

Ny i styrelsen är Linn Persson, född i 
Ysby, men nu boende i Laholm, där hon 
arbetar med turismfrågor i hela Laholms 
kommun. Hon älskar landsbygden och efter 
sin utbildning har hon under ett vikariat, 
varit landsbygdsutvecklare i Falkenberg, 
där även Lev din dröm ingick. Välkommen 
Linn!


